Protocol hoofdluis Icarus.
Update: 20 februari 2019.
A. Preventie.
We proberen verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk te voorkomen. Ter preventie hangt ieder
kind van Icarus zijn/haar jas en (gym)tas altijd in de luizencape/zak (vanaf het schooljaar 2018-2019
zijn er voor instromers luizenzakken). We hebben gekozen voor uniforme luizencapes/zakken voor
het gehele EBC. We beseffen dat een luizencape/zak geen enkele garantie biedt maar, naast dat het
een middel ter preventie kan zijn en verspreiding minimaliseert, kiezen we ook voor een uniforme,
nette uitstraling aan de kapstokken.
B. Hoofdluiscontroles.
Na de schoolvakanties controleren de mensen van de luizenwerkgroep iedere groep op
hoofdluis/neten. Deze data, staan op de jaarkalender/ouderportaal. De ouders krijgen via dit
systeem een herinnering. We vragen aan de ouders geen gel in de haren van de kinderen te doen en
geen ingewikkelde kapsels te maken. Er zijn vaste tijdstippen voor controles afgesproken. Dit kan
jaarlijks verschillen i.v.m. hoeveelheid ouderhulp. De contactouder coördineert dit i.s.m. de
contactpersoon vanuit het team. Elke school heeft een contactouder en het EBC heeft één
contactpersoon vanuit het team.
C. Bij constatering van luizen/neten worden er de volgende acties ondernomen.
1. De ouders die controleren geven aan de leerkracht door welke kinderen luizen en/of neten
hebben. Deze ouders doen zelf geen mededelingen aan de kinderen of hun ouders.
2. De leerkracht neemt contact op met ouders van het kind dat luizen/neten heeft. De leerkracht
bespreekt met de ouders de te nemen maatregelen. Bij vragen kan hij/zij de ouders ook verwijzen
naar de contactpersoon van de luizenwerkgroep.
3. De betreffende groep waarin hoofdluis is geconstateerd zorgt dat ouders via ouderportaal erop
geattendeerd worden dat er luizen in de groep geconstateerd zijn. De melding kan voorzien zijn van
aanbevelingen vanuit de GGD.
Let op!
 Als er luizen worden aangetroffen buiten de controle op school om, wordt er tevens
gecontroleerd. Hiervoor kunnen de leraren contact opnemen met de contactouders.
D. Luizencapes/zakken.









De luizencape/zakken worden door de ouders uitgewassen aan het einde van het schooljaar en
eventueel tussendoor als ze vies zijn.
Kapotte capes/zakken zijn voor eigen rekening.
Nieuwe luizencapes/zakken zijn te koop voor € 5,00, eventueel zijn er ook 2e hands
luizencapes/zakken beschikbaar voor € 2,50.
- Luizencapes/zakken worden niet gebruikt voor andere doeleinden.
Algemene zaken:
Elke school registreert de controles. Dit systeem wordt naar eigen inzicht opgesteld.
Beemd: Alle materialen die nodig zijn bij de controle liggen in een kast bij het kantoor van
Pauline. De contactouder zorgt voor de voorraad.
Kring: in het muzieklokaal in de een na laatste kast rechts staat een bakje met benodigdheden.



Meer info via: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Wat_is_hoofdluis

